Salinas Tomas,Daniel (2041) - Pinyol i Llora,Julia (1530)
U12 Spanish Championship (6.5), 30.07.2020
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En el duel entre els dos millors jugadors catalans sub-12, Daniel Salinas i Julia Pinyol, el blanc ha
sacrificat una peça a canvi d'atac, però fins aquest moment el negre ha defensat molt bé i la posició
no està gens clara. Però l'última jugada 30 ... Cc8 (des de la casella b6) és un greu error que li
permet el blanc entrar a rematar (calia jugar primer 30 ... Tad8 i només després la maniobra per
canviar el fort cavall blanc).]
31.xb7! xb7 32.xc6 b8 33.xa8 xa8 34.c7 [I ara és molt difícil fer front a l'amenaça Txg7
seguit de Tc7 i mat.] 34...e4
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35.xg7+! 35...xg7 36.c7+ f7 37.xf7+ h8 38.xh7#
1–0

Castineira Gonzalez,Angela (1212) - Teply Koutsky,David (1512)
U12 Spanish Championship (3.20), 28.07.2020
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La partida està força igualada, però el negre té algunes amenaces com 13 ... f4 caçant l'alfil. Per
tant, jugades com 13.h3 o fins i tot 13.Ce5 serien correctes. Però per alguna raó misteriosa la
jugadora de les blanques va optar per alliberar la diagonal de l'alfil de d2 el que, fet i fet va ser molt
pitjor, ja que les defenses del seu enroc van quedar decisivament danyades.
13.f1? xf3! 14.gxf3 f4! [Donant pas a la dama negra a l'atac]
15.d2 h3 [Amenaça tant 16...Cf5 com 16....Tf5]
16.d1 f5 17.c4? [Millor era 17.xf5 xf5 18.e2 af8 però l'atac es decisiu]
17...h4! 18.e3 fxe3 19.f1 xh2#
0–1

Carrasco Gomez,Adahara (1590) - Carrizo Ledesma,Helena (1305)
U12 Spanish Championship (5.19), 29.07.2020
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Després d'una obertura bastant desastrosa, el negre està contra les cordes, amb el rei al centre i
totes les peces blanques atacant. Hi ha diverses formes de guanyar, i la jugadora catalana opta per
una petita però elegant combinació.
19.xe6+! xe6 20.c7+ [Atac triple!]
20...f7 21.xe6 [Amb avantatge decisiva.]
1–0

